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HOTĂRÂREA nr. 44 

Din 30 octombrie 2017 

Privind implementarea proiectului „Achiziționare buldoexcavator pentru 

lucrări de întreținere și gospodărire comunală în comuna Ogra, județul 

Mureș” 

Consiliul Local al Comunei Ogra, judetul  Mures, intrunit in ședința ordinară  din 

data de 30.10.2017, 

Având în vedere: 

-Raportul de specialialitate al Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, 

înregistrat cu nr.5703/23.10.2017,  

-Rapoartele de avizare favorabilă ale comisiilor de specialilitate din cadrul 

consiliului local, 

Luand in dezbatere proiectul de hotarare pentru aprobarea unor masuri necesare 

implementarii proiectului „Achiziționare buldoexcavator pentru lucrări de 

întreținere și gospodărire comunală în comuna Ogra, județul Mureș”,  initiat de dl. 

primar Palaghie Marian, 

Luand act de Ghidul Solicitantului pentru obtinerea finantarii din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, LEADER 2014- 2020, M6/6B ,, 

DEZVOLTAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII DE BAZĂ, ÎN ECHILIBRU 

CU MEDIUL ŞI ECONOMIA LOCALĂ”, cu scopul accesarii fondurilor 

nerambursabile,  

Tinand seama de prevederile art.44 alin.(1) al Legii nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederiler art.36 alin.(2) lit.”b” și ”d” coroborat cu alin.(4) 

lit.”d”, alin.(6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.45 alin.(2) și al art.115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001, 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE 

  

   Art.1. - Se aprobă implementarea proiectului „Achiziționare buldoexcavator 

pentru lucrări de întreținere și gospodărire comunală în comuna Ogra, județul 

Mureș”, denumit in continuare Proiectul, pentru care se solicită finațare prin Asociația 

GAL Podișul Târnavelor/Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală, precum și indicatorii 

tehnico economici prezentați în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru 

perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala- P.N.D.R., potrivit legii. 

  Art.3. – Comuna Ogra se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de intretinere/ mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la 

data efectuarii de plati in cadrul Proiectului, astfel orice cheltuieli neeligibile impuse de 

implementarea proiectului precum si cheltuielile de mentenanta, exploatare si gestionare 

a investitiei se suporta din veniturile proprii ale bugetului local pe o perioada de cel putin 

5 ani de la data la care investitia va fi dată în exploatare 

 Art.4. - Necesitatea si oportunitatea investitiei , caracteristicile tehnice ale 

Proiectului, precum si punctajul obtinut sunt cuprinse in Anexa nr.1, care este parte 

integrantă din prezenta hotarare. 

 Art.5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in  

calitate  de ordonator principal de credite , astfel reprezentantul legal al comunei in 

relatia cu Asociatia GAL Podisul Tarnavelor /AFIR este primarul comunei d-nul 

Palaghie Marian. 

 Art.6. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

Comunei Ogra  si Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 

 Art.7.  - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei 

Ogra în termenul prevazut de lege către: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul 

comunei Ogra, Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet www.primariaogra.ro 

 
 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ 

                         Uilecan Ionel                                                         SECRETAR, 
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